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Middelburg, 5december2018
Geachte heer Wasser,
Hierbij bevestigen wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de
Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) op 10 augustus 2018 te hebben ontvangen.
U vraagt vergunning aan voor het slopen van drie bestaande windturbines, de bouw, exploitatie en het
onderhoud van drie nieuwe windturbines op Windpark Jacobahaven in de nabijheid van de Natura 2000gebieden Oosterschelde en Voordelta.

Uniforme openbare voorbereiding procedure
De beschikking op grond van de Wet natuurbescherming wordt voorbereid met de uniforme
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat geen
mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen de beschikking. In plaats daarvan wordt, voorafgaand
aan het nemen van het definitieve besluit, eerst een ontwerpbesluit openbaar ter inzage gelegd.
Belanghebbenden kunnen zienswijzen tegen dit ontwerp naar voren brengen. Alleen belanghebbenden
die een zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen in een later stadium tegen de definitieve
beschikking beroep bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant instellen.
Voor nadere informatie over de behandeling van uw verzoek kunt u contact opnemen met
C.A. Polderdijk, medewerker Wet natuurbescherming.
Deze is belast met de behandeling van uw aanvraag. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer
0118 631182 of per e-mail via: ca.polderdiikzeeland.nl.
Van onze beslissing op uw verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Leges
Naar aanleiding van uw bovenvermelde aanvraag delen wij u mee dat voor het in behandeling nemen
van de aanvraag op grond van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 legeskosten zijn
verschuldigd ad € 2500,Wij verzoeken u het bedrag van € 2500,- binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief, over te maken
naar rekeningnummer IBAN: NLO8 BNGH 0285 0105 57 ten name van de Provincie Zeeland te
Middelburg onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
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Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit tot het in rekening brengen van
leges bij:
De heffingsambtenaar provinciale belastingen, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In het bezwaarschrift
neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. Doorgaans is dat de dag na
de datum van verzending. Overschrijden van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren
geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0118-631000. U kunt informatie ook downloaden via:
https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-rwocedures/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek zoen tot het
treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

dhr. drs. J.B. Hooijer,
waarnemend hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur.
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